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Kontrollera slitage i framvagnar/axlar/leder för personbilar & lastbilar/
bussar

Utrustning för kontroll av slitage i länkarmar, leder, bussningar, fjädring i framvagnar & 
fordonets övriga axlar och infästningar för fordon med max 18 ton axel tryck, utrustningen 
aktiveras hydrauliskt. Utrustningen är speciellt framtagen för diagnostik på verkstaden eller för 
bilprovningsstationer, med 7 olika rörelseriktningar upptäcker man glapp & slitage snabbt.

• Kontroll av  M1, M2, M3, N1, N2, N3, T
fordons kategorier

• Längsgående, sidled och vridrörelser
• Uppfyller kraven enligt EU Direktiven
• Kontroll av personbilar utförs av en person med

hjälp av bromspedals verktyget
• Skyddet över den rörliga plattans kanter ger

ytterligare säkerhet för användaren
• När utrustningen är i frånslaget läge, fixeras

testplattorna
• Hydrauliska anslutningar undertill

Installations anvisningar

• Förberedelse av betongbädd / markarbeten med
kantskyddsram

• Förberedelse av slitsar/kabeldiken för elektriska
kablar och hydraulslangar

• Förberedelse av elektrisk installation och skyddsrör
för elektroniska kablar och hydraulslangar

• Påfyllning med hydraulolja

Mekanisk enhat

Installations översikt



HDA – 18/RC EU 

Standard utrustnng

• Vänster och höger mekaniska enheter
• RC4 sladdlös fjärrkontroll
• Bromspedals verktyg
• Hydraulisk/elektrisk enheter

Tillbehör

• Hydrauliska slangar med M14 x 1,5 mm anslutningar
(standard längd är 6 x 1800 mm och 4 x 4000 mm)

18 t 
900x770x100 

Tekniska data

Max. axle tryck:
Mekaniska mått (2 st):
Test plattornas mått:
Test plate surfaces:  

Maximal tryck per platta:
Maximalt vridmoment:

V: 720x280 / H: 760 x 300 mm
V: epoxi  / H: räfflad stål

30.000 N 
1300 Nm 

Rörelser
100 mm 

 100 mm 
Längdsgående (parallel och motsatt):
Lateral motsatt):
Vrid rörelse (Endast vänster): 12° 

50 mm/s 
10°/s 

10 litres 
Hydrokomol U32 

Rörelsens hastighet:
Vridningens hastighet:

Hydraulolja mängd:
Hydraulolja kvalitet:
Replaceable: ISO-L-HM 32 or DIN-HLP 32 

För installationer där temperaturen är konstant under 0°C
rekommenderas hydrauloljans kvalitet vara U10.

Färg typ (RAL: 7030)

3 kW 
3 x 400/230V /10A 

Korrosionsskydd:

Motoreffekt:
Spänning:
Fjärrkontrollens laddning: 230V 

Made in Hungary 

HDA-18/RC EU 

HDA-18 rörelseriktningar

Bordsladdare

www.autopartner-nordic.se E.post: info@autopartner-nordic.se Tel: 0706404320




